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Pla d’Acció OGP Catalunya
Àgora III. Qüestions prèvies

• Mantenir el micròfons apagat mentre altres persones parlen – obrir-lo al
moment de fer aportacions

• La sessió és gravada – opció individual de mantenir la càmera oberta o
apagada

• Possibilitat de fer consultes o demanar suport, al llarg de la sessió, a través
del xat del Zoom

Pla d’Acció OGP Catalunya
Àgora III. Guia de la sessió
Objectius:
• Presentar els 5 compromisos cocreats
• Validar i complementar la proposta de compromisos a incorporar al Pla d’Acció OGP Catalunya
• Explicar properes passes
Agenda i metodologia:
• 10’ Benvinguda
• 5’ Presentació de la sessió: objectius i agenda
• 15’ Presentació del procés de cocreació dels compromisos
• 30’ Presentació de la proposta de compromisos
• 25’ Resolució de dubtes, valoració i comentaris envers els compromisos
• 10’ Dinàmica per complementar i validar la proposta de compromisos
• 15’ Explicació de properes passes
• 10’ Enquesta d’avaluació i tancament

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació del procés de cocreació dels compromisos
1. Objectius de les sessions:

Sessió 1
•
•

Sessió 2
•

Explicar la visió
Llistar i debatre potencials
compromisos

Sessió 3

Acordar el compromís a
realitzar i començar a
debatre’l

•

Concretar el
compromís prioritzat

2. Realització de les sessions:

Grup
Dates
Assistents

Grup 2. Integritat
pública,
anticorrupció i bon
govern

Grup 1. Ecosistema
de participació
ciutadana
•
•
•

12/07/21
13/08/21
27/09/21
Mitjana de 15
persones per sessió

•
•
•

13/07/21
14/09/21
28/09/21
Mitjana de 19
persones per sessió

3. Governança de les
dades obertes i
qualitat de la
informació pública
•
•
•

14/07/21
08/09/21
21/09/21
Mitjana de 19
persones per sessió

Grup 4. Drets de les
dones i perspectiva
de gènere
•
•
•

15/07/21
09/09/21
22/09/21
Mitjana de 11
persones per sessió

5. Qualitat de vida
social, solidari i
sostenible
•
•
•

15/07/21
16/09/21
29/09/21

Mitjana de 7 persones
per sessió

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació del procés de cocreació dels compromisos
3. Quantitat i perfil de persones participants segons Grup de Treball, considerant les 3 sessions respectives:
Total participants*

% Participants segons sexe

% Participants segons
tipologia d’entitat**
Individual;
4%

Grup 1.
Ecosistema de
participació
ciutadana

25 persones
participants

Empresa;
12%
Dones
; 44%
SC;
24%

Homes;
56%

AAPP;
60%

Individual;
7%

Grup 2.
Integritat
pública,
anticorrupció i
bon govern

28 persones
participants

Homes;
54%

Dones
; 46%

SC; 21%
AAPP;
71%

*Total de persones que han participat a mínim una de les sessions del GT. **Tipologia d’entitat: APP = Administració Pública; SC = Societat Civil
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Presentació del procés de cocreació dels compromisos
3. Quantitat i perfil de persones participants segons Grup de Treball, considerant les 3 sessions respectives:
Total participants

% Participants segons sexe

% Participants segons
tipologia d’entitat
Acadèmia;
7%

3. Governança
de les dades
obertes i
qualitat de la
informació
pública

Individual;
3%

Empresa;
10%

29 persones
participants

Home
s;
52%

Dones
; 48%

SC;
21%

AAPP;
59%

Acadèmia;
5%

Grup 4. Drets
de les dones i
perspectiva de
gènere

21 persones
participants

Empres
a; 5%

Home
s;
19%

AAPP;
45%
Dones
; 81%

SC;
45%

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació del procés de cocreació dels compromisos
3. Quantitat i perfil de persones participants segons Grup de Treball, considerant les 3 sessions respectives:

Total participants

5. Qualitat de
vida social,
solidari i
sostenible

% Participants segons sexe

% Participants segons
tipologia d’entitat

SC;
21%

14 persones
participants

Homes;
36%
Dones
; 64%

AAPP;
79%

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació del procés de cocreació dels compromisos
3. Quantitat i perfil de persones participants als Grups de Treball:
A les 15 sessions, en total han participat…

… de les quals, segons sexe…

… i segons tipologia d’entitat** a la que representen…
Individual; 4%

Acadèmia; 3%

Empresa; 8%

Homes;
39%

94 persones*

SC; 19%
Dones;
61%

*Total de persones que han participat a mínim una de les sessions de qualsevol dels GT.
**Tipologia d’entitat: APP = Administració Pública; SC = Societat Civil

AAPP; 66%

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos
Eix 1. Ecosistema de participació ciutadana
Compromís 1. Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial
•
•

•

Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial, amb l'objectiu de crear de manera col·lectiva
un model de participació per abordar projectes amb impacte territorial, que pel seu abast tenen repercussió en tota la societat
catalana i que afecten múltiples nivells administratius.
El model haurà d’incorporar: sistemes per consultar la ciutadania els projectes més rellevants, que alhora puguin contrastar-se amb
dades, espais de coordinació administrativa multinivell i espais de seguiment amb la ciutadania, compromís polític a llarg termini,
transparència i llenguatge entenedor per part de les administracions implicades, formació als diferents agents, metodologies
innovadores, canals de participació i comunicació diversos i resultats ordenats en base als ODS.
El model es dissenyarà en base a un procés participatiu pilot que incorporarà ja alguns dels elements esmentats que puguin servir
com a assaig.

Agents involucrats en la implementació:
Xarxa de
Governs
Transparents
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Presentació de la proposta de compromisos
Eix 2. Integritat pública, anticorrupció i bon govern
Compromís 2. Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra la corrupció i el
foment del bon govern i l’ètica pública en l’àmbit local
Projecte per fomentar la implementació d’instruments per la lluita contra la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica pública, centrats en plans
d’integritat, als ens locals de Catalunya; el qual parteix del projecte “Plans d’integritat a l’administració local” impulsat per l’ACM.
El compromís inclou les següents fases:
• Impuls de l’adhesió voluntària dels ens locals, a través d’accions de formació i sensibilització
• Implementació per part d’ens locals, a través de l’entrega d’eines que puguin adaptar-se a les característiques pròpies, així com suport
per part de les entitats impulsores i d’entitats supramunicipals. En aquesta fase s’inclouen accions formatives per a totes les persones de
l’administració pública (persones amb càrrecs electes i personal tècnic) així com totes les persones que es relacionen amb l’administració
pública; i metodologies participatives que permetin la generació de consens polític i processos de baix a dalt.
• Avaluació dels assoliments en un sentit de reconeixement i no de fiscalització, a través de mecanismes com un segell de qualitat, la qual
inclogui participació dels propis ens implementadors i d’agents externs, ciutadania i societat civil organitzada.
Un dels objectius principals del compromís és que tots els ens locals que vulguin adherir-se al projecte puguin fer-ho, fomentant que les
mesures d’integritat es facin extensives a tot el territori.

Agents involucrats en la implementació:

Xarxa de
Governs
Transparents

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos
Eix 3. Governança de les dades obertes i qualitat de la informació pública
Compromís 3. Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades obertes en format Open
Data i de qualitat de tot el territori, facilitant la seva reutilització i potenciant el seu impacte
•
•

•
•
•

Identificar i analitzar models que estiguin treballant per l’estandardització de dades obertes envers els ODS -definir el model català.
Estandardització dels datasets per obtenir dades de qualitat, en format Open Data, estructurades, fiables, granulades,
desagregades per territori i gènere i amb visió històrica envers els ODS a Catalunya.
Publicar les dades en un portal de dades obertes. Hauran d'aparèixer els indicadors dels 17 ODS i incloure un quadre de
comandament amb l’estat d’avenç de cada ODS i l’estat d’avenç en quant a publicació de dades obertes de qualitat.
Realització d’accions per fomentar l’ús i reutilització de les dades per part de periodistes, acadèmia, AAPP, ciutadania, etc.:
campanya de comunicació, entrega d’eines i suport per part d’ens supramunicipals a ens locals, entre d’altres.
En l’estandarització de les dades s’ha de desagregar fins al nivell municipal en els casos que sigui possible per facilitar
l’automatització.

Agents involucrats en la implementació:

Xarxa de
Governs
Transparents

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos
Eix 4. Drets de les dones i perspectiva de gènere
Compromís 4. Generar dades obertes actualitzades, comparables, accessibles i en format Open Data que permetin
analitzar de forma integral la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, assegurant la
seva accessibilitat i el seu ús
Acció amb l’objectiu d’obtenir i democratitzar l’accés a dades obertes envers la desigualtat socioeconòmica de les dones i la
feminització de la pobresa a Catalunya, basada en les següents fases:
• Identificar i prioritzar els indicadors necessaris per aconseguir una visió i una anàlisi integral de la temàtica.
• Identificar les fonts on obtenir dades dels indicadors prioritzats (què tenim, què no tenim, a qui pertanyen les dades, quin grau
d'obertura tenen).
• Obrir les dades, automatitzant aquesta obertura, garantint que estiguin actualitzades de forma periòdica o publicades en temps
real; desagregades per sexe i altres variables que interseccionen, idealment edat, diversitat/discapacitat, tipologia familiar,
origen/nacionalitat; i geolocatlizades.
• Estructurar i identificar dades comunes a tots els municipis desagregades per sexe perquè estiguin disponibles en una BBDD.
• Generar una campanya de comunicació i altres accions per tal de garantir l’accessibilitat de les dades i fomentar el seu ús per part
dels diferents col·lectius (AAPP, acadèmia, societat civil, ciutadania, escoles, etc.).
Agents involucrats en la implementació:
Xarxa de
Governs
Transparents

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos
Eix 5. Qualitat de vida social, solidària i sostenible
Compromís 5. Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als reptes socials i a nous centres
educatius del territori, afavorint l’anàlisi crític de les persones joves i el seu impacte en les polítiques públiques
L’acció es centra en fomentar el coneixement i ús de les dades obertes entre les persones joves, a través de la modificació del
programa Open Cohesion School. El programa Open Cohesion School, actualment desplegat en cinc centres del territori, ofereix a les
persones joves treballar a través de l’anàlisi de dades unes matèries concretes. Amb l’acció es pretén realitzar una prova pilot en 20
nous centres del territori, oferint l’oportunitat de treballar en altres matèries que no estan subvencionades en el programa com són els
reptes socials.
L’acció es basa en diferents fases:
• Identificar i definir els paràmetres del nou programa
• Crear un catàleg de recursos de l’Administració Pública i altres entitats referents
• Coordinar la implementació amb els diferents agents implicats.
• Realitzar la primera prova pilot en 20 centres educatius
• Visibilitzar les propostes de millora per tal que puguin ser considerades en el marc de les polítiques públiques
Agents involucrats en la implementació:
Xarxa de
Governs
Transparents

Pla d’Acció OGP Catalunya
Presentació de la proposta de compromisos
• Espai per la resolució de dubtes, valoracions i comentaris envers la proposta d’eixos
presentada
1

Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial.

2

Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra la corrupció i el foment del bon govern i
l’ètica pública en l’àmbit local.

3

Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades obertes en format Open Data i de qualitat de tot el
territori, facilitant la seva reutilització i potenciant el seu impacte.

4

Generar dades obertes actualitzades, comparables, accessibles i en format Open Data que permetin analitzar de forma
integral la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, assegurant la seva accessibilitat i el
seu ús.

5

Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als reptes socials i a nous centres educatius del territori,
afavorint l’anàlisi crític de les persones joves i el seu impacte en les polítiques públiques.

Pla d’Acció OGP Catalunya
Dinàmica per complementar i validar la proposta de compromisos
Ves a www.menti.com i posa el codi 8479 3639

1.

Menciona agents (entitats i/o persones) que creus que han d’estar presents en el desenvolupament de cada un dels compromisos
mencionats (indica nº compromís + nom persona/entitat + rol)

2.

Els compromisos resultants del procés, compleixen amb les expectatives que tenies envers els eixos validats a l’Àgora II? (Indica sí/
no i per què)

1

Dissenyar un model de participació per a polítiques i projectes amb impacte territorial.

2

Plans d’integritat als ens locals de Catalunya: instruments per la lluita contra la corrupció i el foment del bon govern i l’ètica
pública en l’àmbit local.

3

Estandarditzar datasets vinculats als ODS posant a disposició dades obertes en format Open Data i de qualitat de tot el
territori, facilitant la seva reutilització i potenciant el seu impacte.

4

Generar dades obertes actualitzades, comparables, accessibles i en format Open Data que permetin analitzar de forma
integral la desigualtat socioeconòmica de les dones i la feminització de la pobresa, assegurant la seva accessibilitat i el seu
ús.

5

Ampliar el projecte Open Cohesion School a matèries vinculades als reptes socials i a nous centres educatius del territori,
afavorint l’anàlisi crític de les persones joves i el seu impacte en les polítiques públiques.

Pla d’Acció OGP Catalunya
Properes passes
•

Presentació del Pla d’Acció:



•

Avaluació:



•

OGP
Document complet a participa.catalunya.cat

Fase 1 del procés de cocreació  IERMB
Fase 2 com s’està desenvolupant i implementant el Pla d’Acció  IVÀLUA

Creació dels equips per a desenvolupar els compromisos:





Líders + impulsors
Definició calendaris
Definició responsabilitats

Pla d’Acció OGP Catalunya
Properes passes
Societat civil
acompanya i
guia en
l’execució
•

Consolidar aquesta Àgora com a espai permanent
de diàleg sobre Govern Obert.

•

Definir els espais de seguiment de l’execució del
Pla d’Acció

Grups de
seguiment
i de treball

Àgora
Diàleg +
rendició de
comptes
Cada 6 mesos

Cada 34
mesos

Societat
civil
informada

Pla d’Acció OGP Catalunya
Properes passes

•

Treball del Grup Motor

•

Presentació pública del Pla d’Acció

•

Justificacions trimestrals a OGP de l’avanç del Pla

Per acabar, volem saber la teva opinió: contesta l’enquesta. Només són 5 minuts!

Pla d’acció OGP
Catalunya
Àgora III
Barcelona, 27 d’octubre de 2021

